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DE AFSCHEIDING – LEZING EN WANDELING IN ULRUM
Met een roman terug in de tijd
In 2018 verscheen de roman De Afscheiding van schrijver/journalist Marcel de Jong. Het is
de geschiedenis uit 1834 over deze kerkstrijd in het Groningse dorp Ulrum die totaal uit de
hand liep. Dit vormt de aanleiding voor een aantal rondleidingen in Ulrum o.l.v. de schrijver
Marcel de Jong. Tijdens de wandeling en de lezing gaat u terug naar de opwindende
gebeurtenissen in 1834. U voelt dan hoe dapper De Cock en zijn aanhangers waren. En hoe
belangrijk voor de Nederlandse geschiedenis. De eerste rondleiding vindt plaats op zaterdag
16 februari a.s.
De Afscheiding begon in het dorp Ulrum. Een prachtig wierdedorp in het noorden van
Groningen. Een bizarre geschiedenis over de strijd tussen een strenggelovig volk en een
liberale elite. Een strijd tussen arm en rijk, tussen kerk en staat. Maar het verhaal gaat ook
over nu. Het laat je nadenken over de vrijheid van meningsuiting, godsdienst en onderwijs.
Het programma o.l.v. schrijver/journalist Marcel de Jong duurt 2,5 uur. Het bestaat uit drie
onderdelen: een afscheidingswandeling door Ulrum, een rondleiding in de Catharinakerk en
een lezing in gebouw Irene (Hendrik de Cockstraat 3 Ulrum). De kosten bedragen € 15.
Donateurs van de Stichting Oude Groninger Kerken krijgen een korting en betalen € 12,50.
Na afloop is het boek te koop en signeert de auteur. Startpunt: gebouw Irene, Hendrik de
Cockstraat 3, Ulrum.
Rondleidingen staan gepland op de volgende zaterdagen, altijd om 14.30 uur:
16 februari 2019 14.30 uur
25 mei 2019 14.30 uur
16 maart 2019 14.30 uur
13 juli 2019 14.30 uur
20 april 2019 14.30 uur
17 augustus 2019 14.
Aanmelden voor deze rondleiding kan via: info@groningerkerken.nl.
De kosten dient u vooraf te betalen via rekening: NL56 TRIO 0338 8527 19 – onder
vermelding van ‘rondleiding Ulrum” en de datum.
Deze wandeling is een initiatief van Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) en Uitgeverij
Passage Groningen.
Jubileum SOGK en beyond
In 2019 bestaat de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) 50 jaar. Dat wordt uiteraard
uitgebreid gevierd en bij stilgestaan met vele activiteiten. Op 13 mei 1969 richtte een groep
verontruste burgers de Stichting Oude Groninger Kerken op om het dramatische verval van
talloze middeleeuwse kerken op het Groningse platteland te stoppen. Nu, na vijftig jaar, staat
het merendeel van die toen bedreigde kerken er goed voor. De Stichting is bezig om samen
met de Stichting Kerk Historisch Museum Ulrum een bezoekerscentrum te realiseren in
gebouw Irene. Een vaste plek waar het verhaal van de geschiedenis uit 1834 op een
aantrekkelijke, eigentijdse manier verteld gaat worden.
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Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annemieke Woldring, pr-medewerker
Stichting Oude Groninger Kerken, woldring@groningerkerken.nl, of tel: 050 – 3672042 of 0652102342.
Beeld: interieur kerk Ulrum (SOGK) en Hendrik de Cock.

